
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 152

 .11.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про надання службового житла 
директору Лікарського НВК 
Крамаренко А.І.

Відповідно  до  ст.  30  закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні",  ст.  122 Житлового кодексу України,  Положення про порядок надання
службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР зі змінами
та  доповненнями,  затвердженого  Постановою  Ради  Міністрів  УРСР  №  37  від
04.02.1988  р.,  розглянувши  заяву  директора  Лікарського  НВК  про  надання  їй
службового житла у зв’язку з відсутністю належних умов для проживання та будь-
якого власного житла, виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

1. Надати директору Лікарського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  службовий  будинок  з
господарськими  будівлями  та  спорудами  за  адресою:  село  Софіївка  вулиця
Центральна під номером 3 (три) Сумського району Сумської області, загальною
площею 64,4 кв.м., житловою площею 32.9 кв.м., що на підставі договору купівлі-
продажу  житлового  будинку  та  земельної  ділянки  від  18.07.2018  року,
зареєстрованого  в  реєстрі  за    №  2925  перебуває  у  спільній  власності
територіальних громад Миколаївської сільської об’єднаної громади.

Крамаренко  Алла  Іванівна  зареєстрована  за  адресою:  село  Постольне,
вулиця Центральна, будинок 102 квартира 1 Сумського району Сумської області. 

2. Видати   Крамаренко Аллі Іванівні ордер на право вселення в службовий
будинок  з  господарськими будівлями та  спорудами за  адресою:  село  Софіївка,
вулиця Центральна, під номером 3 (три) Сумського району Сумської області.

3. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на сільського голову
Самотой С.В.

Сільський голова  С. САМОТОЙ
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 153

 .11.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про стан сплати орендної плати за землю

Земельні  відносини  в  Україні  регулюються  Конституцією  України,
Земельним  Кодексом  України,  законом  України  „Про  землеустрій”,  законом
України „Про оренду землі”,  законом України „Про плату за землю” та   іншими
законодавчими актами.
      Стан  використання  земельних  ділянок  на  території  сільської  ради
регулюється у  відповідності  до  нормативно грошової  оцінки земель населених
пунктів  Миколаївської  сільської  ради,  а  саме  визначається  розмір  земельного
податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, а
також земель сільськогосподарського та не сільськогосподарського призначення  з
урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який
індексується  нормативна  грошова  оцінка  сільськогосподарських  угідь,  земель
населених пунктів та інших земель не сільськогосподарського призначення станом
на 1 січня поточного року. 

Протягом поточного року, постійно вирішувалися земельні спори відповідно
до поданих заяв громадян, а також в робочому порядку без подання заяв за усними
зверненнями.

Боржники по сплаті орендної плати за користування земельними ділянками
за звітний період відсутні. 
Станом на 01.11.2019 року до бюджету сільської ради надійшло коштів від сплати:
орендної  плати  з  юридичних  осіб  —  _____________  грн.,  орендної  плати  з
фізичних  осіб  —  ___________  грн.,   земельного  податку  з  фізичних  осіб  —
______________ грн., земельного податку з юридичних осіб —____________грн.,
Заключено договорів оренди з юридичними особами —            , на сьогодні всі ці
договори є_____________. 

З метою виконання вимог земельного законодавства на території сільської
ради,  керуючись  підпунктом  1  пункту  «б»   статті  33 Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:
1. Інформацію  начальника  відділу  земельних  відносин,  охорони

навколишнього  природного  середовища,  агропромислового  розвитку  та
розвитку  сільських  територій  сільської  ради  Обливанцової  І.Ю.   про
виконання умов договорів оренди прийняти до відома.
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2. Інформацію начальника фінансового управління сільської ради Пашкурової
В.В. про  стан надходження коштів від сплати орендної плати та земельного
податку  за  земельні  ділянки,  які  орендуються  та  використовуються  на
території сільської ради прийняти до відома. 

3. Відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього  природного
середовища,  агропромислового  розвитку  та  розвитку  сільських  територій
сільської ради /Обливанцова І.Ю./:

1)  при  вирішенні  питань  щодо  передачі  у  користування  земель  комунальної
власності неухильно дотримуватись вимог Земельного кодексу України;
2) контролювати стан заключення договорів оренди на земельні ділянки, строк дії
яких закінчується;   
3) взяти до уваги зміни в законодавстві та сприяти у приведенні договорів оренди
у відповідності до вимог водного та земельного законодавства; 
3.        Фінансовому управлінню сільської ради /Пашкурова В.В./:
1)  постійно  проводити  аналіз  надходжень  до  сільського  бюджету  платежів
орендної плати та земельного податку.
4.   Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  відділ  земельних
відносин,  охорони  навколишнього  природного  середовища,  агропромислового
розвитку та розвитку сільських територій сільської ради /Обливанцова І.Ю./

Сільський голова                                                          С.САМОТОЙ 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 154

 .11.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про виконання повноважень у сфері
регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного
середовища

Відповідно  до  статей  33,  52,  59  закону  України  «Про  місцеве
самоврядування   Україні»,  керуючись  Земельним  кодексом  України,  законом
України  «Про  охорону  навколишнього  природного  середовища,  заслухавши  та
обговоривши  інформацію  начальника  відділу  земельних  відносин,  охорони
навколишнього природного середовища, агропромислового розвитку та розвитку
сільських територій Обливанцової І.Ю. про виконання повноважень виконавчого
комітету  у  сфері  регулювання  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного  середовища,  з  метою  здійснення  контролю  за  використанням  та
охороною  земель  сільської  ради,  забезпечення  раціонального  використання  і
відтворення  природних  ресурсів  та  охорону  довкілля,  запобігання  порушення
земельного  законодавства  при  використанні  земель  територіальної  громади,
своєчасного їх виявлення та усунення, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин, охорони 
навколишнього природного середовища, агропромислового розвитку та 
розвитку сільських територій Обливанцової І.Ю. про виконання 
повноважень виконавчого комітету у сфері регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища взяти до відома. 

2. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій,  установ незалежно від
форм власності, фізичним особам – підприємцям: 
1) у своїй роботі постійно дотримуватися вимог чинного земельного, 

природоохоронного законодавства та законодавства щодо використання і 
охорони земель;

2) право користування земельними ділянками оформити відповідними 
документами;

3) встановити особистий контроль за дотриманням зобов’язань щодо 
платежів за землю, інших зборів, передбачених чинним законодавством 
України;

4) земельні ділянки, що перебувають у користуванні (власності), 
використовувати виключно за цільовим призначенням;
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5) не допускати забруднення земель, розповсюдження карантинних 
бур’янів;

6) щорічно, при формуванні проекту сільського бюджету на відповідний 
бюджетний рік вносити пропозиції щодо фінансування заходів сільських 
програм, пов’язаних із забезпеченням додержання земельного та 
природоохоронного законодавства, використання і охорони земель;

7) забезпечувати систематичне інформування населення, підприємств, 
установ, організацій про стан навколишнього природного середовища та 
дотримання вимог земельного законодавства на території громади.

3.  Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього 
природного середовища, агропромислового розвитку та розвитку сільських 
територій Обливанцовій І.Ю.:
1) роботу відділу спрямувати на здійснення контролю за дотриманням 

фізичними та юридичними особами вимог земельного, 
природоохоронного законодавства та законодавства щодо використання і 
охорони земель;

2) активізувати роботу із суб’єктами господарювання з питань оформлення 
права користування земельними ділянками у відповідності до вимог 
чинного законодавства;

3) продовжити роботу по виявленню порушень земельного законодавства у 
галузі використання і охорони земель в межах населених пунктів 
громади, використання земельних ділянок за відсутності документів, що 
посвідчують право на них;

4. Начальнику фінансового управління Пашкуровій В.В.:
1) постійно контролювати стан надходження до сільського бюджету сплати  

земельного податку та орендної плати.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, 
агропромислового розвитку та розвитку сільських територій Обливанцову 
І.Ю.

Сільський голова                                                            С.САМОТОЙ
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 155

 .11.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про виконання рішення виконавчого комітету
№ 137 від 31.10.2019 року «Про виконання
чинного законодавства України щодо
доступу до публічної інформації»

Керуючись  статтею 38  закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», відповідно до  закону України «Про доступ до публічної інформації»,
вимог  статті  28  Бюджетного  кодексу  України,  підпункту  3  пункту  2  наказу
Міністерства  фінансів  України  від  26.08.2014р.  №  836  «Про  деякі  питання
запровадження  програмно-цільового  методу  складання  та  виконання  місцевих
бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 01.12.2010р. № 1489 «Про
затвердження  вимог  та  форм  публічного  представлення  головними
розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет», абзацу 2
пункту 8 статті 78 Господарського кодексу України,  на виконання п. 6 рішення
виконавчого  комітету  №  137  від  31.10.2019  року  «Про  виконання  чинного
законодавства  України  щодо  доступу  до  публічної  інформації»,  заслухавши
інформацію  відповідального  за  наповнення  офіційного  сайту  громади
Миколаївської  сільської  ради,  секретаря  сільської  ради  щодо  доступності
інформації  на  офіційному  сайті  громади,  інформацію  начальника  фінансового
управління про виконання головними розпорядниками бюджетних коштів вимог
чинного  законодавства  щодо  оприлюднення  інформації  про  місцевий  бюджет,
виконавчий комітет  сільської ради,   

вирішив:

1. Інформацію  відповідальної  особи  виконавчого  комітету  за  наповнення
офіційного сайту Миколаївської сільської ради, /Феніна С.В./, секретаря
сільської  ради  /Непийвода  В.В./,  начальника  фінансового  управління
/Пашкурова В.В./ прийняти до відома. 

2. Рішення виконавчого комітету № 137 від 31.10.2019 року «Про виконання
чинного законодавства України щодо доступу до публічної інформації» 
вважати виконаним. 

3. Особі,  відповідальній  за  наповнення  та  висвітлення  інформації  на
офіційному сайті громади Миколаївської сільської ради /Феніна С.В./:

а) забезпечувати своєчасний збір, узагальнення, підготовку інформації про 
роботу сільської ради та події у житті громади для оприлюднення на 
офіційному сайті сільської ради;
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б) постійно проводити аналіз структури та розділів сайту, усувати виявлені 
недоліки, забезпечувати доступність, легкість в користуванні та постійно 
оновлювати інформацію.
4. Керівникам відділів та структурних підрозділів сільської ради надавати 

оновлену інформацію Феніній С.В. для висвітлення даних про роботу 
сільської ради на офіційному веб -сайті сільської ради. 
 5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря

виконавчого комітету Бідненко С.М.  

        Сільський голова   С. САМОТОЙ
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 157

 .11.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження протоколу засідання комісії з питань використання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, виплати грошової 
компенсації та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа
        Відповідно до статей 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», пункту 7 Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла  та  приміщень  для  розвитку  сімейних  та  інших  форм  виховання,
наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (далі
Порядок), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада
2017 року №877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня
2019 року №616) з метою сприяння вирішення питань щодо забезпечення житлом
дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського піклування та осіб з  їх числа,  які
потребують поліпшення житлових умов виконавчий комітет сільської ради,
                                              вирішив:
1.  Затвердити  протокол  засідання  комісії  з  питань  використання  субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно-ремонтні
роботи,  придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання,  наближених  до  сімейних,  виплати  грошової  компенсації  та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та
осіб з їх числа (протокол № 4 додається). 
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                                         С.САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 158

 .11.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про створення місцевої комісії для обстеження технічного
стану житлового приміщення, яке буде придбаватися
для дитячого будинку сімейного типу
        Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень  для  розвитку  сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до
сімейних  та  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  осіб  з  їх  числа  (далі  Порядок),
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року
№877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року
№616)  з  метою   надання  пропозицій  щодо  потреби  у  придбанні  житла  для
дитячого будинку сімейного типу виконавчий комітет сільської ради,
                                              вирішив:
1.  Створити   місцеву  комісію  для  обстеження  технічного  стану  житлового
приміщення,  яке  буде  придбаватися  для  дитячого  будинку  сімейного  типу  і
затвердити її склад згідно з додатком 1.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника сільського
голови Рябуху В.С.

Сільський голова                                                                              С.САМОТОЙ   

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 159

 .11.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про створення пунктів обігріву населення
на території Миколаївської сільської ради

 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті  59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 19 Кодексу цивільного
захисту  України,  з  метою  організації  заходів  щодо  попередження  випадків
переохолодження людей у період низьких температур протягом зимового періоду
2019 -2020 років:

1. Затвердити Перелік об’єктів, на базі яких пропонується створення стаціонарних
пунктів  обігріву  у  зимовий період 2019  –  2020  року  для  тимчасового  обігріву
(додається).

2.  Медичним установам, на базі яких пропонується створення пунктів обігріву,
забезпечити  людей,  які  постраждали  від  переохолодження,  місцем  для  зігріву,
гарячим чаєм та медичною допомогою, в разі потреби.

3.  Керівникам комунальних некомерційних підприємств  АЗПСМ Миколаївської
сільської ради /Кіхтенко Н.А., Білінська А.В./ організувати при медичних закладах
своєчасне  кваліфіковане  надання  медичної  допомоги  населенню  громади
постраждалим від переохолодження чи обмороження.

7. Виконуючим обов’язки старостів Миколаївської сільської ради під час різкого
зниження температури організувати проведення рейдів підпорядкованої території
на виявлення осіб без відповідного місця проживання. 

8. Начальнику відділу по обслуговування населення вдома /Луценко О.О./:

1)   контролювати стан обслуговування підопічних, забезпечення їх паливом;
2)  провести моніторинг пільгової категорії населення сільської ради на предмет
виявлення одиноко проживаючих осіб, які не охоплені обслуговуванням відділу. 

9.  Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови Северин В.М. 

Сільський голова                                                                            С.САМОТОЙ   

Перелік об’єктів, на базі яких створені пункти обігріву у зимовий період 
2019 – 2020 року 
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№
п/п

Назва району,
населений пункт

Перелік
установ, де

діють пункти
обігріву

Час роботи Відповідальні особи

1 2 3 4 5
1. Сумський район, с. 

Миколаївка, 
вул. Пролетарська, 45

КНП  МСР
«АЗПСМ Різдва
Пресвятої
Богородиці»

8.00-17.00
(субота-неділя 
вихідний)

Кіхтенко  Наталія
Анатоліївна,  директор
КНП  МСР  «АЗПСМ
Різдва  Пресвятої
Богородиці», 
моб.тел. 0669821700

2. Сумський  район,  с.
Кровне, 
вул. Центральна, 92

Пункт Здоров’я 8.00-16.12
(субота-неділя
вихідний)

Андріяш  Світлана
Яківна,  сестра  медична,
моб.тел. 0503076374

3. Сумський  район,  с.
Кекине, 
вул. Садова, 18

Медичний
Пункт
тимчасового
базування
лікаря

8.00-16.12
(субота-неділя 
вихідний)

Троянова  Ніна
Миколаївна,  сестра
медична, 
моб.тел. 0957782977

4. Сумський  район,  с.
Постольне, 
вул. Центральна, 75А

КНП  МСР
«АЗПСМ    с.
Постольне»

8.00-17.00
(субота-неділя 
вихідний)

Лисенко  Ірина
Валентинівна,  в.о.  ст.
медичної  сестри,
моб.тел. 0668665092

5. Сумський  район,  с.
Северинівка,  вул.
Шевченко, 5

Пункт здоров’я 8.00-16.12
(субота-неділя
вихідний)

Матвієнко  Юлія
Володимирівна,
завідуюча, 
моб.тел. 0958225829

Секретар виконавчого комітету                                                 С.БІДНЕНКО 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 160
 .11.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про присвоєння поштової адреси об’єктам
нерухомості належних ТОВ АФ
«Северинівська» в зв’язку з поділом 

Керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 30, частиною першою статті
52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
голови Ради Директорів ТОВ АФ «Северинівська» код ЄДРПОУ 30879975 та додані
до заяви документи щодо присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна
в  зв’язку  з  їх  поділом,  відповідно  до  Тимчасового  порядку  реалізації
експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам
нерухомого  майна,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
27.03.2019 року № 367, Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам
нерухомого майна в населених пунктах Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області, затвердженого рішенням Миколаївської  сільської ради
Сумського району Сумської області  від 21 вересня 2017 року № 03, виконавчий
комітет сільської  ради 

вирішив:
1. Присвоїти поштову адресу: вул. Іванова 3, село Мар’ївка Сумського 

району Сумської області об’єкту нерухомого майна у складі – критий тік (літ. «Б-
1» згідно з планом технічного паспорту, загальною площею 3965,2 кв.м; зерносклад
літ. «В-1» з прибудовою літ. «в» згідно з планом технічного паспорту, загальною 
площею 363,5 кв.м; млин літ. «Г-1» з прибудовою літ. «г», загальною площею 27,8 кв.
м; вісова літ. «Д-1» з прибудовою літ. «д», загальною площею 43,5 кв. м; контора літ. 
«Ж-1», загальною площею 27,7 кв. м; критий тік (склад) літ. «З-1», загальною 
площею 350,1 кв.м; склад літ. «К-1» з рампою літ. «к», загальною площею 138,3 кв.м;
ЗАВ-25 літ. «Л-1» з бункером літ, «л» та естакадою, загальною площею 90,3 кв. м; 
вбиральня літ. «У», автомобільні ваги «І», пандус «II», огорожа №1-3.

2. Присвоїти поштову адресу: вул. Іванова, 3 Г, село Мар’ївка Сумського 
району Сумської області об’єкту нерухомого майна у складі – зерносклад літ. «А-
1», загальною площею 1013,9 кв.м.

3.  Заявнику  у  встановленому  законодавством  порядку  забезпечити  внесення
відповідних відомостей (змін) до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно.
    Сільський голова                                                            С.САМОТОЙ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 161
 .11.2019                                                                                      с. Миколаївка
Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»,  розглянувши  Акти  обстеження  зелених  насаджень,  що  підлягають
видаленню,  складені  комісією,  призначеною  рішенням  виконавчого  комітету
Миколаївської  сільської  ради  №  70  від  31.05.2018  року  «Про  внесення  змін  до
рішення виконавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про затвердження
узгоджувальної  комісії  при  виконавчому  комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,
рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31
«Про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню»,
керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про
затвердження  Порядку  видалення  дерев,  кущів,  газонів  і  квітників  у  населених
пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.1. Скачедуб  Ніні  Михайлівні  на  видалення  7(сім)  дерев  за  адресою:  с.

Мар’ївка, вул. Першотравнева (біля ставу) (згідно акту №13 від 11 вересня
2019 року).

2.Начальнику  відділу  земельних  відносин,  комунальної  власності,  АПР  та
розвитку  сільських  територій  Миколаївської  сільської  ради  Обливанцовій  І.
видати  ордер  на  виконання  робіт  по  видаленню зелених  насаджень  у  порядку
згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3)  територію  на  місці  випиляних  дерев  привести  до  належного  санітарного

стану.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови В. Северин.

Сільський голова   С.САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 162
 .11.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»,  розглянувши  Акти  обстеження  зелених  насаджень,  що  підлягають
видаленню,  складені  комісією,  призначеною  рішенням  виконавчого  комітету
Миколаївської  сільської  ради  №  70  від  31.05.2018  року  «Про  внесення  змін  до
рішення виконавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про затвердження
узгоджувальної  комісії  при  виконавчому  комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,
рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31
«Про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню»,
керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про
затвердження  Порядку  видалення  дерев,  кущів,  газонів  і  квітників  у  населених
пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.2. Ніколенко  Олександр  Єгорович  на  видалення  9  (дев’ять)  дерев  за

адресою: с.  Софіївка, вул. Центральна (навпроти буд. 69) (згідно акту №17
від 13 листопада 2019 року).

2.Начальнику  відділу  земельних  відносин,  комунальної  власності,  АПР  та
розвитку  сільських  територій  Миколаївської  сільської  ради  Обливанцовій  І.
видати  ордер  на  виконання  робіт  по  видаленню зелених  насаджень  у  порядку
згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3)  територію  на  місці  випиляних  дерев  привести  до  належного  санітарного

стану.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови В. Северин.

Сільський голова   С.САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 163
 .11.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»,  розглянувши  Акти  обстеження  зелених  насаджень,  що  підлягають
видаленню,  складені  комісією,  призначеною  рішенням  виконавчого  комітету
Миколаївської  сільської  ради  №  70  від  31.05.2018  року  «Про  внесення  змін  до
рішення виконавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про затвердження
узгоджувальної  комісії  при  виконавчому  комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,
рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31
«Про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню»,
керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про
затвердження  Порядку  видалення  дерев,  кущів,  газонів  і  квітників  у  населених
пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.1. Черненко  Олені  Андріївні  на  видалення  3  (три)  дерева  за  адресою:  с.

Северинівка, в районі вул. Гагаріна, дитячий майданчик (згідно акту №16
від 01 листопада 2019 року).

2.Начальнику  відділу  земельних  відносин,  комунальної  власності,  АПР  та
розвитку  сільських  територій  Миколаївської  сільської  ради  Обливанцовій  І.
видати  ордер  на  виконання  робіт  по  видаленню зелених  насаджень  у  порядку
згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3)  територію  на  місці  випиляних  дерев  привести  до  належного  санітарного

стану.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови В. Северин.

Сільський голова   С.САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 164



16
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Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»,  розглянувши  Акти  обстеження  зелених  насаджень,  що  підлягають
видаленню,  складені  комісією,  призначеною  рішенням  виконавчого  комітету
Миколаївської  сільської  ради  №  70  від  31.05.2018  року  «Про  внесення  змін  до
рішення виконавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про затвердження
узгоджувальної  комісії  при  виконавчому  комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,
рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31
«Про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню»,
керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про
затвердження  Порядку  видалення  дерев,  кущів,  газонів  і  квітників  у  населених
пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.1. Семеняці   Віті  Володимирівні  на  видалення  15(п’ятнадцять)  дерев  за

адресою: с.  Мар’ївка, вул. Першотравнева (ярок) (згідно акту №12 від 11
вересня 2019 року).

2.Начальнику  відділу  земельних  відносин,  комунальної  власності,  АПР  та
розвитку  сільських  територій  Миколаївської  сільської  ради  Обливанцовій  І.
видати  ордер  на  виконання  робіт  по  видаленню зелених  насаджень  у  порядку
згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3)  територію  на  місці  випиляних  дерев  привести  до  належного  санітарного

стану.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови В. Северин.

Сільський голова   С.САМОТОЙ


